
 
 

 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

ATO ADMINISTRATIVO nº 268/2021 

 
 
Considerando que uma Fundação Estatal é um modelo de gestão construído para 
dotar o estado brasileiro de maior capacidade na gestão de serviços sociais e que a 
Fundação Estatal Saúde da Família - FESF, especificamente, é uma Fundação Estatal 
interfederada, especializada na prestação de serviços de saúde, e com larga 
experiência na proposição, construção, execução de programas, projetos, serviços e 
tecnologias, com governança e gestão compartilhadas com o poder público; 
 
Considerando que a FESF e o Governo do Estado, por meio da SESAB, decidiram que é 
estratégico para o SUS-Bahia a especialização da FESF na gestão hospitalar, 
constituindo-se como uma alternativa pública para a gestão deste tipo de 
equipamento na Bahia; 
 
Considerando a assinatura do Contrato de Programa nº 01/2021 e Contrato de Gestão 
Interna nº 01/2021, celebrados entre FESF e SESAB, no dia 24/11/2021. 
 
Considerando que, mesmo com o exíguo tempo entre a assinatura dos referidos 
contratos e a data da inauguração em 06/12/2021, a FESF-SUS, conforme alinhamento 
com a SESAB, adotou todas as medidas necessárias para garantir os insumos, serviços 
e profissionais necessários ao funcionamento inicial do Hospital Materno Infantil Dr. 
Joaquim Sampaio; 
 
Considerando que as cotações realizadas com as empresas de higienização e limpeza 
tiveram valores bem superiores ao previsto no orçamento do referido Contrato de 
Gestão Interna; 
 
Considerando que compõem os valores destas cotações alguns custos que a FESF não 
teria no caso de contratação direta, onerando sobremaneira o preço deste serviço, 
como: margem de lucro da empresa, variando de 15 a 20%; Impostos sobre Serviço 
(ISS), que, em Ilhéus é 5%, e a FESF é isenta; alguns encargos próprios da iniciativa 
privada, como Salário Educação, SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE, INCRA, que oneram 
a folha em 5,8%; e benefícios específicos da Convenção Coletiva a que as empresas 
estão submetidas, como plano de saúde, e que não estão presentes nos Acordos 
Coletivos celebrados pela FESF; 
 
Considerando que o controle da infecção é um dos principais desafios da gestão 
hospitalar, já que aumenta tempo de internação, gasto com medicamentos e, 
principalmente, aumento da morbi-mortalidade; 
 



 
Considerando, ainda, que o controle da infecção hospitalar impacta direta e 
indiretamente no atingimento de quase todas as metas relacionadas ao parto e 
pactuadas no referido contrato de gestão interna, tais como: Taxa de Infecção 
Hospitalar, Mortalidade Institucional, Taxa de Cesariana, Taxa de Cesárea em 
Primíparas, e Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstetra; 
 
O Diretor Geral, no uso de suas atribuições estatutárias, respaldado por análise e 
decisão da Direção Executiva da FESF e de suas áreas técnicas, RESOLVE, ad 
referendum do Conselho Curador: 
 

Art. 1º - Classificar, no âmbito da gestão de unidade hospitalar executada pela FESF, as 
ações e atividades voltadas ao controle da infecção hospitalar como finalísticas, 
independente da categoria profissional do trabalhador que as execute. 

Art. 2.º - Como área finalística, será decisão de gestão a definição sobre a contratação 

direta de pessoal, aquisição dos materiais para execução dos serviços ou a contratação 

de serviço especializado. 

Parágrafo único. Para respaldar a decisão de que trata o caput, deverão ser avaliadas 

questões como impacto na qualidade das ações e atividades executadas; custos 

diretos e indiretos envolvidos na execução dos serviços; atingimento das metas 

previstas em contrato; dentre outros relevantes. 

 
Art. 3.º - Esse Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4.º - Revogam-se as disposições contrárias. 
 
 

Salvador/BA, 14 de dezembro de 2021. 
 
 

 
 
 
 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 
Diretor Geral da FESF-SUS 

 
 
 
 


